Pentru început...
Servus, dragi boboci şi bine aţi venit la
Facultatea de Biologie şi Geologie!
Sperăm că în anii ce urmează să aveţi parte
de cât mai multe experienţe şi momente
care să vă ajute să creşteţi şi să vă
dezvoltaţi pe toate planurile. Vă încurajăm să
profitaţi de toate oportunităţile pe care o să
le întâlniţi de-a lungul anilor de studenţie.
Venim în ajutorul vostru cu informaţiile pe
care le-am considerat necesare şi utile
pentru anii de studenţie. Pentru orice
nelămurire şi întrebare pe care o aveţi, noi
suntem la dispoziţia voastră.
Cu drag,
Echipa OSpN
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1. Harta
Sediul central
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Decanat

Bibliotecă

Ești aici

Facultatea
de
Chimie

Parc central

Campus
Hașdeu

Parc Babeș
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Transport
2. Transport în comun
Mai jos îţi propunem câteva linii de autobuz şi de
tramvai care sperăm să îţi fie de folos.
GHEORGHENI
25 Disp. Clăbucet - Disp. Unirii
3 Str. Unirii - Piaţa Gării
24 Str. Unirii - Bucium
24B Str. Unirii - Vivo (fostul
Polus Center)
32 Str. C-tin Brâncuşi - Piaţa
Mihai Viteazul
32B Str. C-tin Brâncuşi - Piaţa
Gării
33 Al. Băişoara - Piaţa Mihai
Viteazul
34 Al. Băişoara - P-ţa 1 Mai
ZORILOR
35 Zorilor - Piaţa Gării
50 Zorilor - B-dul Muncii
45 Zorilor - Str. Unirii

MĂNĂŞTUR
100 Piaţa Gării - B-dul Muncii
101 Mănăştur - Piaţa Gării
102 Mănăştur - B-dul Muncii
9 Mănăştur - Piaţa Gării
1 Mănăştur - Piaţa 1 Mai
25 Disp. Clăbucet - Disp. Unirii
6 Disp. Clăbucet - Str.A.Vlaicu
7 Disp. Clăbucet - Str.A.Vlaicu
MĂRĂŞTI
4 Str.A.Vlaicu - Piaţa Gării
6 Disp. Clăbucet - Str.A.Vlaicu
8 Mihai Viteazu - Aeroport
30 Grigorescu - Str.A.Vlaicu
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Despre UBB
1. Conducerea Facultății
Decan
Conf. dr. MANUELA BANCIU

Prodecani
Şef lucr.dr. CAMELIA LANG
Şef lucr.dr. HORIA ŞTEFAN BEDELEAN
Şef lucr.dr. JAKAB ENDRE

Directori departamente
Dep. de Biologie Moleculară şi Biotehnologie:
Director department - Conf. dr. BEATRICE SIMONA KELEMEN
Dep. de Taxonomie şi Ecologie:
Director departament - Şef lucr.dr. FLORIN CRIŞAN
Dep. de Biologie şi Ecologie (linia maghiară):
Director department - Conf. dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN
Dep. de Geologie:
Director department - Conf. dr. NICOLAE HAR
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Despre UBB
1. Conducerea Facultății
Secretariat şi personal administrativ:
Secretar şef: CARMEN BOCHIŞ
email: cbochis2004@yahoo.com,
carmen.bochis@ubbcluj.ro
Secretar: ANDREEA OACHIŞ
email: andreeaoachis@yahoo.com
Secretar: MÁRTA SZŐCS
email: marta.szocs@ubbcluj.ro
Administrator şef: ec. OVIDIU PAŞCA
email: ogpasca9@yahoo.com
Administrator sistem informatizare: BOGDAN HĂRĂSTĂŞAN
email: bogdan.harastasan@ubbcluj.ro,
bogdanhara@yahoo.com
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Despre UBB
2. Regulamente

http://csubb.ro/regulamente
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Despre UBB
3. Adrese de interes

Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Clinicilor nr. 5-7, tel: 0264 431 828
Decanat: Str. Republicii, nr. 44

Facultatea de Chimie şi
Inginerie Chimică
Str. Arany János nr. 11, tel: 0264 591 998
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Despre UBB
3. Adrese de interes

Sediul Central UBB
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
tel: 0264 405 300

Parcul Babeş (Iuliu Haţieganu)
Str. Pandurilor nr. 7
tel: 0264 405 367

Despre UBB
3. Adrese de interes

Grădina Botanică Alexandru Borza
Str. Republicii, nr. 42
tel: 0264 592 152

Medicul facultăţii:
Căminul Sport XXI din Parcul Babeş (Iuliu Haţieganu), str. Pandurilor nr.7,
parter.
Dr. Găbudean Dana, Cabinet P05.

Orar:
LUNI şi MIERCURI: 08 - 13
MARŢI şi JOI: 14 - 19
VINERI alternativ: 08 - 13 / 14 - 19
Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, inclusiv stomatologice,
trebuie să deţii carnetul de student vizat la zi. În afara orelor de
program, în cazul unor urgenţe poţi să te adresezi unităţii de primiri
urgenţe (str. Clinicilor nr. 1 - 3), la clinicile de specialitate sau la 112.
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Despre UBB
4. Harta Facultății
LEGENDĂ

Muzeul de
Zoologie
Facultatea
de
Geograﬁe

AZ

AZ

Etajul 1
4
Biblioteca
de
Zoologie

Etajul 2
4

Etajul 3

Subsol
TEM
4
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Despre UBB
4. Facultatea de Biologie
și Geologie - Săli
Sediul central al Universităţii Babeş-Bolyai,
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
• SEP - Sala “Emil Pop”;
• L. Micro - Laborator de Microbiologie;
• LAMP - Laborator de anatomia şi histologia
plantelor;
• LFP - Laborator de Fiziologia plantelor.
Grădina Botanică “Alexandru Borza”, str. Republicii nr. 42
• SGB - Sala Grădinii Botanice;
• LGB (1 şi 2) - Laborator Grădina Botanică.
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Despre UBB
5. Cazare
Pentru cazarea în căminele universităţii cererile se
depun până în a doua săptămână din luna septembrie la Secretariatul facultăţii sau pe adresa de email
student.bioge@gmail.com.
Pentru studenţii care nu prind cămin la prima
distribuire... nu-i bai! Urmăriţi pagina Consiliului Studenţilor din Facultatea de Biologie şi Geologie
pentru a vedea care sunt perioadele de redistribuire.
(https://www.facebook.com/bioge.csubb.ro).
Dacă totuşi nu îţi doreşti opţiunea de cazare în
cămin poţi opta pentru chirie.
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Despre UBB
6. Burse
1. Bursa de merit – Studenţii cu media mare (sau media de
admitere mare) pot beneficia de această bursă. Această bursă se
acordă timp de un semestru. Începând cu semestrul al doilea,
dacă ai cea mai mare medie dintre colegii tăi, poţi solicita bursa
de performanţă.
2. Bursa de ajutor social – Dedicată studenţilor care au o situaţie
financiară dificilă, probleme medicale, studenţilor orfani, celor
proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Această bursă
se acordă timp de un semestru.
3. Bursa specială – Sunt acordate de Universitatea Babeş-Bolyai
în 3 categorii – ştiinţifică, sportivă şi cultural-artistică. Această
bursă se acordă timp de 12 luni, începând cu anul 2, pe baza unui
concurs de dosare organizat la începutul anului universitar.
4. Bursa specială „Merit olimpic internaţional” – se acordă
studenţilor de anul 1 care, în calitate de elevi ai clasei a XII-a, au
participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat
pe unul dintre primele 3 locuri, indiferent de disciplina de
învăţământ. Această bursă se acordă pe o perioada de 12 luni,
inclusiv în timpul vacanţelor.
Pentru a beneficia de aceste burse trebuie să depui cererea/
actele necesare dosarului în termen de 10 zile lucrătoare de la
începerea anului universitar.
Pentru mai multe informaţii consultaţi regulamentul despre
burse:
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2020-2021/Regulament-burse-studenti.pdf
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Despre UBB
7. Biblioteci
Biblioteca Central Universitară
"Lucian Blaga"
Str. Clinicilor nr. 2
Orar: L-V 08:00-15:00
0264 597 092
Biblioteca de Zoologie
Str. Clinicilor nr. 5-7 et. 1
0264 597 092 int. 153
bcu.zoologie@ubbcluj.ro

Biblioteca Judeţeană
"Octavian Goga"
Str. Dorobanţilor nr. 104
Orar: L-V 08:00-20:00
0264 403 323
Biblioteca de Fiziologie animală
Str. Clinicilor nr. 5-7
0771 358 043
bcu.fizan@ubbcluj.ro

Biblioteca de Botanică
Str. Republicii nr. 42
0264 597 092 int. 151
bcubotanica@ubbcluj.ro
Biblioteca de Chimie şi
Inginerie Chimică
Strada Arany János nr.11
0711 357 240
biblioteca@chem.ubbcluj.ro
Biblioteca de Geologie
Str. M.Kogălniceanu nr. 1
0771 415 148
bcu.geologie@ubbcluj.ro

Biblioteca de Fiziologia plantelor
Str. M.Kogălniceanu nr.1
0771 320 624
bcu.fixplant@ubbcluj.ro
Biblioteca de Psihologie şi
ştiinţele educaţiei
Str. Clinicilor nr.2, etaj II
0264 597 092 int. 131
biblpsih@yahoo.com
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Despre UBB
8. Cantine studențești
Cantina Haşdeu
Campus Haşdeu (12:00-20:00,
sâmbăta 12:00-15:00)

Cantina din Parcul Sportiv
Parcul Sportiv Univ. Prof. Dr.
Iuliu Haţieganu (luni-vineri:
9:30-13:00)

Cantina Studenţească
Mărăşti
Str. Fabricii de Zahăr, nr. 58

Cantina Studenţească
Observator
Str. Observator, nr. 34

Cantina UTCN
Bulevardul Muncii, nr. 103-105

Restaurant Studenţesc USAMV
Str. Moţilor, nr. 74-76

Restaurant Studenţesc UMF
Str. Babeş, nr. 12

Cantina Primăriei
Str. Memorandumului, nr. 10

Studenţii UBB beneficiază de o reducere de 20% la mâncarea
gătită la oricare dintre cantinele universităţii pe baza
carnetului de student.
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Despre UBB
8. Reprezentant de an
Ce trebuie să faci?
• Să informezi studenţii despre drepturile lor;
• Să semnalizezi problemele studenţilor şi să aduci
sugestii pentru rezolvarea problemelor;
• Să ajuţi la respectarea drepturilor studenţilor.
De ce să fii reprezentant de an?
• Membrii unui grup au nevoie de cineva care să-i
informeze, să le facă auzite problemele şi să lupte
pentru drepturile lor, adică... să-i REPREZINTE;
• Îţi dezvolţi abilităţile de lider: organizare, prezentare,
mediere, etc.;
• Îţi extinzi reţeaua de contacte sociale;
• Te implici activ în dezvoltarea Facultăţii.
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Despre UBB
9. OSpN recomandă
De citit…
• Charles Darwin – “Originea speciilor”, “Viaţa mea”;
• Spencer Wells – “Omul, o aventură genetică”;
• Jared Diamond – “Al treilea cimpanzeu”;
• Richard Dawkins – “Ceasornicarul orb”, “Gena egoistă”;
• Freeman Dyson – “Originile vieţii”;
• Bryan Sykes – “Cele 7 fiice ale Evei”;
• Desmond Morris – “Maimuţa goală”;
• Elizabeth Kolbert – “A 6-a extincţie”;
• J. Craig Venter – “O viaţa descifrată. Genomul meu: viaţa

mea”;
• Andreas Wagner – “Ce nu ştia Darwin”;
• Andy Weir – “Marţianul”;
• David Eagleman - “Creierul. Povestea noastră”;
• Paul J. Zack - “Molecula morală. Sursa iubirii şi a prosperităţii”;
• Frans de Waal - “Bonobo şi ateul”;
• Yuval Noah Harari - “Sapiens - O scurtă istorie a omenirii.
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Despre UBB
9. OSpN recomandă
PlantNet
Nu eşti sigur dacă ai identificat corect plantele pentru
ierbar? Atunci poţi încerca aplicaţia PlantNet. Totuşi,
nu uita să te consulţi şi cu îndrumătorii de laborator
pentru a te asigura că rezultatele sunt corecte.

BirdNet
Dacă sunteţi curioşi să identificaţi păsările din jurul
vostru în urma sunetelor produse de acestea, BirdNET
este o aplicaţie o vă ajută să realizaţi acest scurt într-un mod rapid.

Forest
Forest reprezintă o aplicaţie utiliă în sesiune sau
atunci când doriţi să încercaţi minimizarea timpului
petrecut pe telefon.
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Despre UBB
9. OSpN recomandă
De pus bookmark...
• http://www.ubbcluj.ro/ - Site-ul oficial al Universităţii
Babeş-Bolyai, cuprinde informaţii precum structura universităţii
(baze sportive, biblioteci, cămine etc.), lista facultăţilor din cadrul
său, programe academice, programe de cercetare, taxe etc.
• http://bioge.ubbcluj.ro/ - Site-ul oficial al Facultăţii de Biologie
şi Geologie. Puteţi accesa informaţii despre istoria facultăţii
noastre, orarele fiecărei specializări, informaţii despre cadrele
didactice, programe de cercetare şi multe altele.
• http://csubb.ro/ - Consiliul Studenţilor din Universitatea
Babeş-Bolyai este entitatea oficială de reprezentare a
studenţilor la nivelul universităţii. Accesează site-ul consiliului
pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutăţi relevante
pentru mediul studenţesc.
• http://bioge.csubb.ro - Consiliul Studenţilor din Facultatea de
Biologie şi Geologie – structura de reprezentare a studenţilor
de la nivelul facultăţii noastre.
• https://www.facebook.com/groups/181009235248919/ - Un
grup de facebook creat special pentru a facilita comunicarea
între toţi studenţii Facultăţii de Biologie şi Geologie, fie ei
boboci sau veterani. Sfatul nostru e să rămâneţi cu ochii pe
acest grup, majoritatea anunţurilor importante legate de
facultate şi nu numai se găsesc aici.
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Despre UBB
9. OSpN recomandă
•https://www.facebook.com/OrganizatiaStudentilorpentruNatura/ - Pagina oficială a Organizaţiei Studenţilor pentru Natură,
ONG-ul devenit cea mai numeroasă familie a Facultăţii de Biologie
şi Geologie, care vă aşteaptă cu braţele deschise pentru a face
fiecare zi a studenţiei voastre să conteze. Aici puteţi găsi
informaţii despre tot ce se întâmplă prin facultatea noastră,
precum şi proiecte diverse precum festivaluri de ştiinţă, conferinţe, workshop-uri şi multe altele.
• https://www.instagram.com/ospn.ubb/ - Cum am putea oare să
uităm de contul de Instagram al Organizaţiei Studenţilor pentru
Natură? Departamentul nostru de Imagine vă va ţine la curent cu
ceea ce se petrece atât în familia noastră cât şi în întreaga
facultate. So take a look and don’t forget to double-tap;
• http://my.lovelycharts.com/ - Recomandat pentru organizarea
informaţiei sub forma unor diverse tipuri de diagrame şi hărţi
cognitive.
• https://degreed.com - Degreed este o platformă care te ajută
să descoperi rapid şi uşor informaţii de interes pentru tine, fiind o
legătură cu diverse surse de învăţare, de la articole până la
cursuri oferite de edX sau Coursera.
• https://www.quora.com/ - Ai o întrebare sau îţi place să oferi
răspunsuri? Atunci comunitatea Quora este potrivită pentru
tine, indiferent de domeniul de interes.
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - Dacă ai proiecte sau referate,
baza de date NCBI este locul ideal pentru a găsi informaţiile
ştiinţifice de care ai nevoie.
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Despre UBB
10. OSpN recomandă
De ştiut...
1. În cadrul laboratoarelor veţi avea nevoie de halat de laborator. Acesta ar trebui să aibă mâneci lungi şi să fie cât mai lung!
2. Vei avea nevoie de carnetul de student şi legitimaţia de
transport. Carnetul de student şi legitimaţia se vizează anual.
3. Studenţii la buget beneficiază de 120 de călătorii gratuite pe
lună pe orice linie de transport din Cluj, în timp ce studenţii în
regim cu taxă beneficiază de o reducere de 50%.
4. Pentru a beneficia de gratuitate pentru transport, trebuie să
deţii un anumit tip de card: OMNIPASS (gratuit); STUDCARD,
ISIC (taxă anuală) etc.
5. Cererile de acordare a reducerii taxei de şcolarizare (pentru
nivel licenţă, învăţământ cu frecvenţă) se depun la
secretariatele facultăţilor.
6. Cadrul didactic examinator va motiva studenţilor nota acordată, în cazul în care există solicitări în acest sens, iar studenţii o pot contesta în 48 ore de la afişarea notei pe ACADEMIC INFO.
7. Studenţii se pot prezenta la examene de mărire a notei, nota
modificându-se numai dacă este mai mare decât cea obţinută anterior.
8. Studenţii au dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau
electronic şi acces la toate materialele didactice necesare în mod
gratuit.
9. Pentru fiecare disciplină, din sesiunea de examene, se prevăd
cel puţin 2 date pentru examen în acea sesiune.
10. http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/ - Această platformă îţi
permite să îţi verifici notele, să îţi completezi contractul de
studii, să acorzi la finalul semestrului note profesorilor sau să
îţi accesezi e-mailul generat automat pe domeniul universităţii.
11. Acceptarea studentului la examene este condiţionată de
respectarea obligaţiilor referitoare la prezenţa la seminarii,
laboratoare şi cursuri practice.
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Despre OSpN

Noi suntem OSpN!
Am apărut acum 13 ani în minunata noastră facultate şi ne-am
menţinut, am crescut, ne-am dezvoltat, distrat şi am legat
prietenii pe viaţă. Suntem un grup de tineri entuziaşti şi deschişi
către diversitate. Deoarece vrem să oferim voluntarilor noştri un
loc prielnic dezvoltării personale şi profesionale, organizaţia este
structurată în patru departamente, după cum urmează:
• Departamentul de Imagine - realizează materialelele şi
campaniile de promovare pentru proiectele organizaţiei.
• Departamentul de Proiecte - scrie, monitorizează şi aplică pe
diverse linii de finanţare a proiectelor.
• Departamentul de Resurse Umane - stabileşte şi consolidează
relaţiile dintre membrii organizaţiei, organizează training-uri şi
workshop-uri.
• Departamentul Ştiinţific-Educaţional - elaborează şi implementează proiecte dedicate domeniului ştiinţific (simpozioane,
conferinţe ş.a.) sau educaţional (QuizLab). De asemenea, acest
departament este responsabil de tehno-redactarea revistei
organizaţiei, BioMe.
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Despre OSpN
Ce facem noi?
• Organizăm diverse evenimente şi proiecte: SciFest
Cluj-Napoca - festival dedicat promovării ştiinţei, EcoDays,
Treasure Hunt, concerte caritabile de colinde, Cercurile Ştiinţifice de Marţi, Schimburi de experienţă cu facultăţile de
biologie din alte centre universitare (Bucureşti, Timişoara,
Constanţa, Iaşi), GROW like a TREE, Nightcademy ş.a.
• Călătorim împreună ori de câte ori avem ocazia: Bucureşti,
Iaşi, Poarta Apusenilor, Cheile Turzii, Cheile Tureni... şi mai urmează.
• Mergem în diverse tabere sau la fel de fel de training-uri de formare.
• Scriem proiecte şi le aplicăm pe linii de finanţare.
• Ne distrăm împreună: Party OSpN, Grătar, activităţi de
teambuilding, ieşiri săptămânale.
Dar cel mai important e faptul că prin toate aceste activităţi pe care noi le realizăm, reuşim să scoatem tot ce este
mai bun, ne descoperim talente şi ne consolidăm caracterul.
Te aşteptăm şi pe tine în familia OSpN să te dezvolţi împreună cu noi!
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Timp liber
1. Activități
Câte zile, atâtea activităţi! Fie că e vorba de o expoziţie de
artă sau un festival de muzică, întotdeauna vei găsi ce să
faci în Clujul ăsta mare! Uite câteva din numeroasele
activităţi la care poţi participa:
La nivelul facultăţii noastre:
• Conferinţele de joi: conferinţe ce au loc o dată la 2
săptămâni, pe diverse teme organizate de Facultatea de
Biologie şi Geologie.
• Săptămâna bobocului: o oportunitate perfectă de a-ţi
cunoaşte colegii, şi nu numai.
La nivel local:
• Noaptea muzeelor;
• Noaptea şi ziua porţilor deschise la Teatrul Naţional
Cluj-Napoca;
• ZIOA - Ziua Interacţiunii Om-Animal;
• Party-uri tematice de toate felurile;
• Diverse târguri: ale universităţilor, ale angajatorilor, handmade, de cărţi, etc.

Timp liber
2. Festivaluri
• Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca
• Festivalul luminii
• TIFF – Festivalul Internaţional de Film Transilvania
• Festivalul Internaţional de Carte Transilvania
• Untold Festival
• Jazz in the park
• Electric Castle (castelul Banffy)
• Zilele Clujului
• Delahoya
• Colours of Cluj
• Zilele culturale maghiare
• Comedy Cluj International Film Festival
• Street Food Festival
• MOX
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Timp liber
3. Teatre și cinematografe
• Teatrul Naţional Cluj-Napoca
• Filarmonica de Stat Transilvania
• Teatrul Maghiar de Stat
• Reactor - teatru independent
• Create.Act.Enjoy - teatru independent
• Opera Naţională Română Cluj-Napoca
• Opera Maghiară din Cluj-Napoca
• Cinema Victoria Cluj
• Cinema City Cluj Iulius
• Cinema City Vivo
• Cinema Florin Piersic
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Timp liber
4. Muzee
• Muzeul de artă din Cluj-Napoca
• Parcul Naţional Etnografic “Romulus Vuia”
• Muzeul de Farmacie
• Muzeul Etnografic al Transilvaniei
• Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
• Muzeul Zoologic
• Grădina Botanică (Intrare liberă pentru toţi studenţii
UBB)
• Muzeul Mitropoliei Clujului

28

Timp liber
5. Pe lângă Cluj
• Muntele Băişoara;
• Cheile Turenilor (Cheile Turului);
• Castrul roman Potaissa (Turda);
• Barajul Drăgan-Floroiu;
• Laguna Albastră;
• Salina Turda;
• Băile Cojocna;
• Castelul Banffy;
• Lacul Tarniţa;
• Cheile Turzii;
• Lacul Beliş-Fântanele.
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Timp liber
6. Sport
• Complex Sportiv Gheorgheni
• Terenul de fotbal al Şcolii Gimnaziale “Constantin Brâncuşi”
• Teren Sintetic Cluj “Terapia”
• Teren Fotbal Borhanci
• Terenurile de Baschet ale Sălii Sporturilor “Horia Demian”
• Terenurile de Tenis din Parcul Rozelor
• Pista de alergat de lângă Sala Sporturilor “Horia Demian”

Timp liber
7. Localuri
• Hash bar - str. Bogdan Petriceicu Haşdeu
• Che Guevara - Piaţa Unirii
• Sisters - str. Universităţii
• Kafea - str. Bogdan Petriceicu Haşdeu
• 5 to go - str. Moţilor
• Teo's Cafe - str. Memorandumului
• Urania Cafe - str. Horea
• Samsara Chillout Teahouse - str. Racoviţă
• Shadow bar - str. Vasile Goldiş
• Zorki Photo Cafe - str. Ion Raţiu
• Hard - str. Republicii
• Shto college bar - str. Memorandumului
• Londoner Pub - str. Emile Zola
• Atelier Cafe - str. Memorandumului
• Flying Circus - str. Universităţii
• Euphoria Music Hall - Calea Mănăştur
• Caro Club - Piaţa Muzeului

